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Einde voor Gehandicaptenberaad
‘Ons werk oversteeg het individueel belang’
Per 1 januari 2015 stopt Gehandicapten Beraad Velsen (GBV) als instituut
waar Velsenaren terecht konden voor meldingen, vraagbaak en informatie.
Enigszins moegestreden en gefrustreerd, maar zeker ook trots terugkijkend op 20 jaar inzet, bemiddelend tussen gemeente en gehandicapten.
Die frustratie maar ook het uitblijven van opvolging in het bestuur zijn de
aanleiding voor het stoppen van GBV. “Wij hebben veel bereikt, maar er
blijven ook nog steeds pijnpunten, zoals de eigen bijdrage voor hulpmiddelen, die er toch doorgedrukt is bij de gemeente Velsen’’, aldus voorzitter
Wim Polman tijdens de afscheidslunch met bestuur, vrijwilligers en
(oud)medewerkers van Stichting Welzijn Velsen.
Wmo-wethouder Robert Te Beest verzachtte de pijn met een bloemetje voor
alle aanwezigen en mooie woorden: “Jullie hebben vaak de vinger op de zere
plek gelegd en hebben ons regelmatig wakker geschud. Wij zien zeker het
belang van participatie door gehandicapten, bijvoorbeeld door middel van
een participatieraad of andere groepen. En niet alleen voor groepen, maar
ook voor individuen staat mijn deur altijd open.’’
De kracht van Gehandicapten Beraad Velsen was juist de gezamenlijke inspanning. Het proces van meldingen tot actie ondernemen, onderhandelen
met de gemeente in de hoop een mooi resultaat te bereiken, of het nu ging
om een drempelloze entree van een buurthuis tot toegankelijkheid van het
stadhuis voor alle mensen. “We hebben altijd voor de groep gewerkt’’, aldus
vrijwilliger Teunie van GBV.
Tot 1 januari 2015 kan men met problemen die men als chronisch zieke of
gehandicapte tegenkomt nog terecht. Maar een gezamenlijke vuist maken
wordt vanaf 2015 toch een stuk moeilijker zonder Gehandicapten Beraad
Velsen.
Dag van de hulpverlening 2014
Op 8 november jl. organiseerde het Nederlandse Rode Kruis de ‘Dag van de
hulpverlening’.
Er waren veel Rode Kruis vrijwilligers naar Wageningen gekomen om deel
te nemen aan deze dag vol informatie en uitwisseling van kennis en ideeën
met betrekking tot zelfredzaamheid, hulpverlening, evenementenhulp,
EHBO e.d. Dit gebeurde door middel van bijpraat sessies en workshops,
waar vooral de vrijwilligers aan het woord kwamen en met elkaar in
gesprek gingen en hun ervaringen met elkaar deelden.
Ook de zelfredzaamheidsprijs 2014 werd deze dag uitgereikt aan een van
de drie genomineerden. Velsen was een van de drie genomineerden met het
project ‘sleutel van de buren’, een initiatief van het Gehandicapten Beraad
Velsen. Bestuurslid Zelfredzaamheid, Els Zorgdrager kreeg ’s middags
de gelegenheid om het project te promoten. Het project werd als tweede
gekozen door de aanwezigen.
Sociale wijkteams in IJmuiden
Vanaf woensdag 22 oktober zijn er twee Sociale Wijkteams actief in
IJmuiden; in IJmuiden-Noord & -Zuid en in IJmuiden Zee-en Duinwijk /
IJmuiden-West. Begin 2015 komen er nog twee teams bij.
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Afscheidslunch met bestuur, vrijwilligers en (oud)
medewerkers van Stichting
Welzijn Velsen.

Van links naar rechts:
Rob Struwer, Wim Polman,
wethouder Robert te Beest,
en Lea Roodnat.

Een mooie tweede plaats
voor het project ‘sleutel van
de buren’, een initiatief van
het Gehandicapten Beraad
Velsen.

Sociale Wijkteams
helpen u bij vragen over
hulp of ondersteuning.

Er gaat veel veranderen voor inwoners van Velsen wat betreft de vraag naar
hulp of ondersteuning. De Sociale Wijkteams spelen hierbij een belangrijke
rol. Komt u er zelf niet uit met een vraag over (bijvoorbeeld) wonen, het
huishouden, inkomen, zorg voor uzelf of een ander. Neem dan contact op met
het Sociaal Wijkteam, dat bestaat uit deskundige mensen met verstand van
zaken. Ze komen naar u toe (als u dat wilt), denken mee en zoeken samen met
u naar een oplossing.
Voor rechtstreeks contact met het Sociaal Wijkteam Velsen: bel 088-8876970
of mail contact@swtvelsen.nl. U kunt hen ook bereiken via het Klant Contact
Centrum van de gemeente: 0255 140255.

Wonen plus, hulp voor wie het zelf niet kan
WonenPlus is voor alle inwoners van de gemeente Velsen die door beperkte
mogelijkheden, niet zelf in staat zijn praktische dingen in en om huis uit te
voeren. Dat kunnen ouderen zijn, maar ook mensen met een lichamelijke,
verstandelijke of psychische beperking.
Als u iemand bent die het om de één of andere reden zelf niet (meer) redt,
geen beroep kan doen op de buren of familie, bel dan met WonenPlus-Velsen:
0255 518888. Om gebruik te maken van WonenPlus dient u abonnee te zijn,
alle informatie vindt u op: wonenplus-velsen.nl

Gehandicaptenberaad
Velsen

Dit is onze laatste nieuwsbrief
Trots kijken we terug op alles wat we gerealiseerd hebben, dit konden we als
bestuur niet alleen. Op deze plaats een groet aan ieder en we bedanken al
onze (oud)vrijwilligers, ambtenaren, college, raadsleden, politieke partijen
van de Gemeente Velsen, medewerkers en directie van Stichting Welzijn
Velsen.
Wim Polman, voorzitter Gehandicapten Beraad Velsen
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Wij wensen al onze lezers
fijne dagen en een goed 2015 !

